
Geestelijke kracht Zondag 15 maart 2020



Definitie

Uitwerking, invloed, effect, krachtige inwerking.



Laat je licht schijnen

Mattheus 5:14-16
14 U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet 
verborgen zijn.
15 En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de 
standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn.
16 Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw 
Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

Filippenzen 2:14-16
14 Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen,
15 opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te 
midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de 
wereld,
16 door vast te houden aan het Woord van het leven,



Geestelijke hygiëne

Jesaja 26:3 

Het is Uw vaste voornemen: U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op U 
vertrouwd.

KJV U zal in volmaakte vrede bewaren, wiens denken op U gevestigd is, omdat hij 
op U vertrouwt. 

Johannes 6:63 

De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die 
Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven.

Romeinen 8:5-6 

5 Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die 
naar de Geest zijn, de dingen van de Geest.
6 Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de Geest is leven 
en vrede.



Bovennatuurlijke bescherming

Psalm 91 is jouw recept en voorschrift

Psalm 91

2 Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht,

mijn God, op Wie ik vertrouw!
3 Want Híj zal u redden van de strik van de vogelvanger,

van de zeer verderfelijke pest.
4 Hij zal u beschutten met Zijn vlerken,

onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen,

Zijn trouw is een schild en een pantser.



Geestelijke kracht

Marcus 16:17-18

17 En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen 
uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken;

18 slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; 
op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.
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